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що держава надає шанс залишаючись в суспільстві змінитися на 
краще і не допускати правопорушень в майбутньому.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА  

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Обдаровані діти – категорія дітей, які не менше, ніж інші 
потребують особливої уваги та допомоги з боку вчителів, 
психологів, соціальних педагогів. На сьогодні існує більше ніж 100 
визначень обдарованості, причому всі вони не універсальні і не 
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можуть задовольнити всіх психологів і педагогів. Одні фахівці 
вважають головним критерієм обдарованості стійку потребу дитини 
в складній розумовій праці. Це може бути і прагнення розв’язувати 
складні математичні задачі, і бажання писати вірші або розробити 
нову електронну програму. Інші трактують обдарованість як 
високий рівень розвитку здібностей людини в тій чи іншій області 
діяльності [3, с.78]. 

Діагностування обдарованої дитини пов'язується з визначенням 
її соціального статусу і прогнозом її поведінки, а також направлення 
її до навчального закладу відповідного типу. З досвіду роботи 
вчителів відомо, що обдаровані діти у звичайних загальноосвітніх 
школах проводять половину, а то й весь навчальний час. Школи не 
можуть задовільнити інтереси і можливості обдарованих учнів тому, 
що вони розраховані на дітей різних індивідуальних здібностей. У 
зв'язку з цим в обдарованих дітей виникає уявлення про себе як про 
нормальних, а про інших – як про розумово неповноцінних учнів [4, 
с.69]. 

Одним з важливих напрямків соціально-педагогічної роботи 
соціального педагога в умовах навчального закладу є робота з 
учнями, яким властиві підвищені навчальні можливості. Такі учні 
характеризуються порівняно високим розвитком мислення, 
довготривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, добрими 
навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою 
працездатністю тощо.  

Для них характерна неординарність, свобода вираження, 
багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість реакції, 
вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, 
стереотипи, догми [1, с.94]. 

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми вимагає 
належної змістової наповненості, зорієнтованості на новизну 
інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, 
розвиваючої, творчої діяльності. 

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні в 
позаурочний час та факультативи. Зміст навчальної інформації має 
доповнюватись науковими відомостями, які можуть одержати в 
процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, 
але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації. Серед 
методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна 
робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, 
умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати 
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поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального 
матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих 
елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, 
диференційований характер [5, с.142]. 

Вибір форми навчання залежить від можливостей 
викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити 
навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження 
дітей, стимулювати їх когнітивні здібності, індивідуальні 
особливості кожної дитини [2, c.2]. 

Спираючись на всесвітній досвід важливим фактором у 
розвитку обдарованості є особливості сімейного виховання, 
культурне середовище. Дослідження біографій великої кількості 
обдарованих людей дозволили фахівцям зробити висновки про 
деяку спільність в характеристиках кожної сім’ї, яка виростила 
талановиту особистість: царина творчої атмосфери, пріоритет 
духовних цінностей, культ освіти, зацікавленість батьків будь-якою 
справою [6, с.91-93] . Увага до обдарованої дитини не повинна 
вичерпуватися лише періодом її навчання. Досвід показує, що значні 
труднощі обдаровані люди переживаують і в періоді професійного 
самовизначення, і надалі, у самому процесі творчості. Іншими 
словами, таланту потрібна постійна турбота всього суспільства. 
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